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लेखक: कुलपति Blank
दर्शक(हरू): सबै कर्मचारीहरू
यस सन्देशमा समेटिएको छ:
• शरद ऋतक
ु ो क्याम्पस पररचालनको योजनाहरू
• खोपको मार्गदशगन, व्यटिर्त-रूपको काम, मास्क लर्ाउने, ठाउँ पहच
ँ र परीक्षण
• संसाधनहरू
तिश्वतिद्यालय शरद सेर्ेस्टरर्ा कसरी सञ्चालन गने योजना बनाउँदछ
ै भन्ने बारे र्ा. र् आज संकाय र कर्मचारीका लातग
अपडेटको साथ लेख्दैछु ।
COVID-19 तिरूद्धको अतभयानर्ा क्याम्पस र सर्दु ाय दि
ु ैर्ा हार्ीले उत्साहजनक प्रगति देतिरहेका छौं । र्े २०२० पतछ डेन

काउन्टीका के सहरू सबै भन्दा िल्लो िहर्ा झरे का छन,् जनु असाधारण िररकाले राम्रो िोप लगाउने कुरार्ा सहभातगिाबाट
भएको छ । डेन काउन्टीर्ा िोप तलनका लातग योग्य र्ध्ये ७८.५% ले कतम्िर्ा िोपको एउटा डोज लगाएका छन् ।
हार्ीलाई थाहा छ तक UW-Madison का कतम्िर्ा ७४% कर्मचारीहरूले कतम्िर्ा िोपको एउटा डोज लगाएका छन् । यो
अनर्ु ान कर् हो तकनभने हार्ीलाई थाहा छ तक धेरैजसोले UW Health िा अन्य क्याम्पस बातहरका प्रदायकहरूद्वारा
लगाएका छ र आफ्नो िोपको तस्थति साझा गरे का छै नन् । यतद िपाई ंिी व्यतिहरू र्ध्ये एक हुनहु ुन्छ भने, कृ पया हार्ीलाई
जानकारी तदनहु ोला – हार्ी क्याम्पसर्ा पनु तर्मलन गनमु अति हार्ीलाई हाम्रो सर्दु ायको िोप दरको बारे र्ा सके सम्र् सही
जानकारी हुनु र्हत्त्िपणू म छ । यो जानकारी सातं ख्यकीय र योजना उद्देश्यको लातग र्ात्र प्रयोग हुनछ
े र हार्ी िपाईको
ं
जानकारीको गोपनीयिा लाई सरु तिि राख्नेछौं ।
हार्ीसँग तिद्याथीहरूले लगाएका िोपहरूको बारे र्ा राम्रो अनर्ु ान छै न, तकनतक धेरै तिद्याथीहरूले गर्ी र्तहना भरी िोप
लगाउँदछ
ै न् र िी नतिजाहरूको ररपोटम अतहलेसम्र् गररएको छै न । सेर्ेस्टरको अन्त्यसम्र्र्ा, हाम्रो प्रर्ाणले सझु ाि तदए
अनसु ार लगभग ५०% तिद्याथीहरूले िोप लगाएका तथए । हार्ीलाई तिश्वास छ क्याम्पसर्ा िोप लगाउने तिद्याथीहरूको
सङ््ख्या धेरै नै हुनेछ – हार्ी कतम्िर्ा ८०% को लक्ष्य गदैछौं – र िोप नलगाई आएकालाई पतन िोप लगाउन हार्ीले
प्रोत्सातहि गनम धेरै कदर् चाल्नेछौं ।
सबै तचतकत्सा प्रर्ाणहरूले देिाउँदछ तक िोप लगाएका व्यतिहरू COVID-19 बाट सङ््रतर्ि हुन सक्ने सम्भािना कर्
छन् र यतद सङ््रतर्ि भए भने पतन, प्रायजसो अिस्थाहरूर्ा रोग हल्का हुन्छ । धेरैले िोप लगाएका िरपरको सर्दु ाय र धेरैले
िोप लगाएका स्थानीय क्याम्पस सर्दु ायले गदाम, हार्ीले एकदर् कर् सङ््रर्णहरूको अपेिा गनम सक्दछौं । सङ््रतर्ि
हुनेहरूले साने जोतिर् कर् छ । हार्ीले तस्थतिलाई नतजकबाट तनरन्िर अनगु र्न गरररहँदा, िोपको प्रभािकाररिाको बढ्दो
र्ेतडकल प्रर्ाण र हाम्रो सर्दु ायर्ा िोप लगाएका व्यतिहरूको उच्च सङ््ख्याले गदाम हार्ीलाई तिश्वास तदलाउँदछ तक हार्ी
थप तितशष्ट क्याम्पस सञ्चालनहरू फे रर शरू
ु गने योजनाहरूको साथ अगातड बढ्न सक्दछौं ।
हार्ीले अपेिा गरे को शरद सेर्ेस्टर यसो देतिनेछ:

•

खोप लगाउने: हार्ी कर्मचारीहरू, तिद्याथीहरू र सिमसाधारणका लातग तन:शल्ु क्स िोप प्रदान गरररहनेछौं । िोप
लगाउन कडा प्रोत्साहन तदइन्छ; िर यो अतनिायम छै न ।
जब क्याम्पस सार्ान्य कायमहरूर्ा फकम न्छ, िोप लगाएका व्यतिहरू सरु तिि छ्न,् िर िोप नलगाएका व्यतिहरू
छै नन,् त्यसैले तिशेष गरी िोप नलगाएकाहरूले र्ास्क लगाईरहन र्हत्त्िपणू म छ ।
हार्ीले बझु ेका छौं तक के ही व्यतिहरूको र्ेतडकल अिस्था छ जसले उनीहरूलाई िोपबाट पणू म सरु िा पाउनबाट
रोक्दछ । यतद िपाईसँं ग तितशष्ट र्ेतडकल तचन्िा छ भने, कृ पया िपाईको
ं तिभागीय अशििा प्रतितनतधलाई (DDR)
सम्पकम गनमहु ोला ।
तिश्वतिद्यालयले कुनै व्यतिको िोप लगाएको िा नलगाएको तस्थति अरूलाई िल
ु ासा गदैन । िोप लगाएको िा
नलागएको तस्थति सहकर्ी, सपु रभाईजर, र कर्मचारीहरूसँग साझा गने कुरा व्यतिहरूर्ा तनभमर गदमछ ।
हार्ी िरपरका अरूले िोप लगाएका छन् िा छै नन् भनेर जान्नको लातग हार्ी र्ध्ये धेरैको स्िाभातिक झक
ु ाि हो,
िर यो तबसमनु हुदँ नै तक हार्ीले आफूलाई सरु तिि राख्न सक्ने एक्लो उत्तर् कायम भनेको हार्ी आफै ँले िोप लगाउनु
हो । एक पटक कुनै व्यतिले िोप लगाए भने, सो व्यतिसँग उच्च स्िरको सरु िा हुन्छ । यतद उनीहरू पोतजतटभ
देतिएका छे उर्ा बतसरहेका भएपतन, यसलाई अब नतजकको सम्पकम र्ातनँदनै र क्िारे न्टाइन गनम आिश्यक पदैन ।
िोपले यति उच्च सरु िा प्रदान गदमछ तक सङ््रर्णको जोतिर् एकदर् कर् छ ।

•

व्यक्तिगत-रूपको काम: िरै बाट कार् गरररहेका यतु नटहरूका कर्मचारीहरू अगस्टर्ा व्यतिगि-रूपको कार्र्ा
आउन शरू
ु गनेछन् । क्याम्पसको नयाँ िरबाटैको कार्को नीति अनसु ार, गरै बाट कार् गने व्यिस्थाहरू र्ार्ला
अनसु ार तिचार गररनेछन् । र्ानि संसाधन कायामलयले धेरै सोतधएका प्रश्नहरू र िातलर्हरूका साथ िरै बाट कार् गने
र्ागमदशमन तिकास गरे को छ । िपाईसँं ग प्रश्नहरू िा तचन्िाहरू छन् भने कृ पया िपाईको
ं सपु रभाईजरसँग कुराकानी
गनमहु ोला ।

•

मास्क लगाउने: स्थानीय र रातरिय जनस्िास््य र्ागमदशमनसँग तर्ल्ने गरी र्ास्कहरू अब आिश्यक पदैनन,् िर िोप
नलगाएका व्यतिहरूको लातग तसफाररस गररन्छ ।
िोप नलगाएका व्यतिहरूले भौतिक दरू ी सम्भि नहुने तभत्र र बातहर र्ास्क लगाएर आफ्नो सरु िा गनम जारी
राख्नपु दमछ । िोप अिस्था ध्यानर्ा नरािी जो कोहीले र्ास्क लगाउन छनौट गनम सक्दछन् । र्ास्क लगाउन छनौट
गनामले िोप लगाएको िा नलगाएको सङ््के ि गदैन ।

•

ठाउँ र पहँच: अगस्ट देति प्रभािकारी, हार्ी क्याम्पसका ठाउँहरूलाई तिश्वव्यापी र्हार्ारी अतिको र्ागमदशमन
अनसु ार तर्लाउनेछौं । भौतिक दरू ी प्रचार गनमका लातग थप ठाउँको आिश्यक पनेछैन; किा कोठाहरू र अन्य
ठाउँहरू परू ा िर्िार्ा सञ्चालन हुनेछन् । अगस्ट ९ र्ा पतन प्रभािकारी, Badger Badge ठाउँहरूको पहुचँ
तनयन्त्रण गने उपकरणको रूपर्ा उपलब्ध हुनेछैन ।

•

परीक्षण: कर्मचारीहरूलाई तनयतर्ि परीिण गनम आिश्यक पनेछैन । आिास हलहरूर्ा िोप नलगाएका
तिद्याथीहरूले हप्तै तपच्छे परीिण गनमपु दमछ; क्याम्पस बातहर बस्ने तिद्याथीहरूले परीिण गनम आिश्यक छै न । हार्ी
कर्मचारीहरू र तिद्याथीहरूको लातग तन:शल्ु क जतहले पतन जान तर्ल्ने परीिण जारी राख्नेछौं ।
जब हार्ी Safer Badgers app (Badger Badge सतहि) हटाउँदछौं, क्याम्पस अगस्टको शरू
ु िािर्ा नयाँ app
र्ा पररििमन हुनेछ: MyUHS । तिद्याथीहरूको स्िास््य देिभालको सन्दभमर्ा UHS सँग अन्ितरम याको लातग
तडजाइन गररएको, कर्मचारीहरूले यो app िोप लगाउने र COVID परीिण गने सर्य बनाउनक
ु ा साथै परीिण
निीजार्ा पहुचँ तदन पतन सक्नेछन् । यसको िेब संस्करण पतन (MyUHS पोटमल) छ जनु तिद्याथीहरू र
कर्मचारीहरूले पतहले नै प्रयोग गदै आएका छन् ।

हार्ीले बझु ेका छौं तक यी बदलहरूले प्रश्न र चासो उठाउँन सक्दछन् र हार्ी यस बदलालसँग रुझ्न सहयोग गनमको लातग
कर्मचारी र व्यिस्थापकहरूलाई धेरै स्रोिहरू प्रदान गदैछौं:
•

भचशचअल कायशक्रमहरू: हाम्रो पतहलो कायमरर्र्ा, क्याम्पस स्िास््य तिशेषज्ञहरूले यी बदलहरूको लातग कसरी
ियारी गने र सरु तिि पनु तर्मलन गनेबारे छलफल गरे । अको सत्रहरू जल
ु ाई २२ र अगस्ट १२ र्ा हुनेछन् ।

•

पाठ्यक्रमहरू, उपकरणहरू र अरू: र्ानि संसाधनको कायामलयले यस सर्यर्ा सपु रभाईजरहरू र
कर्मचारीहरूलाई सर्थमन गनम तितभन्न उपकरणहरू र ससं ाधनहरूको प्रदान गरे को छ । Learning and Talent
Development टोलीले ६० देति ९० तर्नेटको तनिःशल्ु क किाहरूको संग्रह तसजमना गरे को छ जनु बदलालसँग
रुझ्ने, सहकर्ी र सपु रभाईजरहरूसँग गाह्रो कुराकानी गने, हाइतिड टोलीलाई प्रबन्ध गनम र सँगै कार् गने, तदर्ाग र
शरीरको स्िास््यको लातग अभ्यास गने र अरू यस्िै तिषयहरूर्ा के तन्िि छन् । व्यािसातयक तिकासले नयाँ
संसाधनहरू तसजमना गरे को छ र हार्ी शरद सेर्ेस्टारअको झन् नतजक पग्ु ने रर्र्ा थप राख्नेछन् ।

•

यो र्रद सेमेस्टरमा के अपेक्षा गने: यसर्ा नयाँ धेरै सोतधएका प्रश्नहरू र नीति र संसाधनहरूको तलङ््कहरू पतन
सर्ािेश छन् ।

•

यतद िपाईलाई
ं चातहने कुरा पत्ता लगाउन सर्स्या भइरहेको छ भने, कृ पया covidresponse@vc.wisc.edu
ईर्ेल गनमहु ोला ।

तिगि १८ र्तहनार्ा िपाईका
ं असाधारण प्रयासहरूका लातग र् हाम्रा सबै कर्मचारी र संकायप्रति आभारी छु । र् आगार्ी
हप्ताहरूर्ा िपाई ंर्ध्ये धेरैलाई व्यतिगि रूपर्ा देख्न ईच्छुक छु ।
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कुलपति, University of Wisconsin–Madison

